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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá tepelným zpracováním ocelí pro výrobu trubek, 

jejichž využití je především v ropném průmyslu. Jedná se o nelegovanou a nízkolegovanou 

ocel vanadem. Cílem je nalézt takové podmínky tepelného zpracování, aby tyto oceli ve 

výsledku dosahovaly předepsaných vlastností. V experimentální části je metalografické 

hodnocení všech fází zpracování, a to po válcování, kalení a popouštění. Po každém tepelném 

zpracování se vyhodnocovala tvrdost oceli. Je zde také uveden příklad simulačního 

modelování nízkolegované oceli vanadem pomocí počítačového programu QT Steel, který 

dokáže s určitou přesností vyhodnotit strukturu, mechanické vlastnosti a režim ochlazování 

vzhledem k příslušnému ARA diagramu. 
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Zušlechťování, ARA diagramy, nelegovaná slitina, legovaná slitina vanadem, trubky. 

 

Abstract 

This diploma thesis is focused on the steel heat treating for a manufacturing of pipes, 

which can be used especially in an oil industry. It is not-alloyed or low-alloyed steel alloyed 

with vanadium. Objective is to find such conditions of a heat treating to have steel with 

exactly prescribed parameters. In the experimental part there is a metallographic evaluation of 

all treating phases up to rolling, hardening and tempering. After every heat treating the 

hardness of steel was evaluated. There is even mentioned the example of a simulation 

modelling of low-alloyed steel, which is doped with vanadium, heat treating using a QT Steel 

software, which can evaluate structure, mechanical parameters and cooling down regime 

according to the relevant ARA diagram with a certain precision. 
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1. Úvod a cíl práce 

Tepelné zpracování je důležitým procesem, který je již známo tisíce let. Časem se 

tento proces dokázal vylepšit a v dnešní době dokážeme tento proces kontrolovat. 

Ocel po odlití a válcování nemá většinou požadované vlastnosti. Užitné vlastnosti 

materiálu se mohou zvýšit již při výrobě oceli přidáním legujících prvků, které dokážou 

výrazně ovlivnit mechanické vlastnosti. Tento krok je ovšem velice finančně náročný a 

použití legujících prvků by bylo plýtváním pro aplikace, které to nutně nepožadují. Proto 

tepelným zpracováním dokážeme výrazně ovlivnit mechanické vlastnosti při přijatelných 

výrobních nákladech. Mechanické vlastnosti lze také výrazně ovlivnit procesem tváření, proto 

volbou vhodné technologie tváření lze docílit výrazného zlepšení mechanických vlastností. 

Zvýšení tvrdosti a pevnosti oceli se uskutečňuje několika způsoby a kalení patří mezi 

jeden ze způsobů. Kalené ocel má poté vyšší tvrdost a pevnost, ale jeho křehkolomové 

vlastnosti jsou nízké. Proto většinou za procesem kalení následuje popouštění, kdy se 

houževnatost oceli roste. Tím dosáhneme pevné a tvrdé oceli s dobrou úrovní houževnatosti. 

 

Cílem této práce je seznámení s procesem zušlechťování s využitím diagramů ARA, 

popsání vybraných typů ocelí a výrobou trubek, především procesem poutnického válcování. 

V experimentální části se nachází zhodnocení procesu zušlechťování při několika tepelných 

zpracování dvou materiálů. Bylo zde také provedeno simulační modelovaní pomocí 

počítačového softwaru. 
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2. Zušlechťování 

2.1. Využití ARA diagramů 

Pro tepelná zpracování mají praktický význam diagramy anizotermického rozpadu 

austenitu neboli ARA diagramy, které určují přeměny austenitu při různých rychlostech 

ochlazování. Jsou konstruovány, abychom mohli předvídat výskyt fází a jejich množství po 

tepelném zpracování při různých rychlostech ochlazování [1]. Výjimečně se používají 

diagramy izotermického rozpadu austenitu neboli diagramy IRA. Jednotlivé přeměny se liší 

svým průběhem a produkty rozpadu a dávají rozsáhlé vlastnosti tepelně zpracovaným ocelím.  

Úplný přehled o vzájemných vztazích přeměn poskytují transformační diagramy zahrnující 

základní kinetické údaje o přeměnách v ocelích, udávají vliv teploty na průběh přeměny 

zejména na její začátek a konec. Tyto diagramy se vždy sestrojují pro jedinou ocel (v rámci 

tolerance chemického složení) [2]. 

ARA diagramy udávají dobu potřebnou k přeměně austenitu při rozdílných 

rychlostech ochlazování. Na obrázku č. 2.1 je vidět ARA diagram pro nelegovanou ocel dle 

ČSN 12023, kde je nepatrný vliv legujících prvků. ARA diagram je tvořen osami: teplota v 

°C a logaritmus času s. Na obrázku je znázorněno několik křivek chladnutí s rozdílnou 

rychlostí ochlazování. Proces ochlazování začíná na austenitizační teplotě, následným 

vhodným ochlazením docílíme výskytu požadovaných fází (fáze F – ferit, P – perlit, B – 

bainit a M – martenzit) příslušné tvrdosti. Křivka Ms, která je znázorněna čárkovaně, znamená 

začátek přeměny austenitu na martenzit.  

Chemické složení této oceli (hm. %) a výchozí stav dle [3]: C - 0,13%, Mn - 0,56%, Si 

- 0,26%, Cr – 0,07%, Ni – 0,05%, Cu – 0,2%, austenitizační teplota 920 °C, velikost zrna 6 až 

7, výchozí stav vzorku – normalizačně žíhán. 
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Obrázek č. 2.1 ARA diagram oceli dle ČSN 12 023 [3]. 

Martenzit se vyskytuje v materiálech, dosahuje-li ochlazení určité rychlosti. Minimální 

rychlost ochlazování, při které se tvoří jen martenzitická fáze, se nazývá kritickou rychlostí 

ochlazování a značí se vk. Při rychlostech větších než vk bude sice struktura tvořena 

martenzitem, ale budou vznikat vyšší pnutí, která mohou vést k popraskání ochlazovaného 

předmětu. Transformace perlitu a bainitu probíhá, nedosahuje-li se kritické rychlosti 

ochlazování vk, tzn. pokud je proces ochlazování pomalejší [4]. 

Kritická rychlost ochlazování závisí na [3]: 

 chemickém složení; 

 homogenitě austenitu; 

 množství nerozpuštěných částic cementitu a dalších karbidů; 

 velikosti austenitického zrna. 

Na velikost austenitického zrna má vliv také proces tváření. Tvářením se zrna 

deformují a vzniká větší počet jemnějších zrn.  

Sestrojení diagramů se provádí pro každou ocel o určitém chemickém složení a 

provádí se nejčastěji pomocí dilatometrické analýzy. Tato analýza je založena na sledování 

délkových změn vzorku oceli, k nimž dochází následkem fázových přeměn při změně teploty. 

Tato metoda rovněž slouží k určení součinitele délkové roztažnosti [3]. Na obrázku č. 2.2 je 

znázorněn příklad dilatometrické křivky pro ocel s obsahem 0,9% C. 
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Obrázek č. 2.2 Příklad dilatometrické křivky oceli s obsahem 0,9% C [3]. 

Na tvar a polohu křivek diagramu ARA má vliv chemické složení, výška 

austenitizační teploty, z níž se provádí ochlazování a velikost austenitického zrna. Proto musí 

tyto údaje každý ARA diagram obsahovat. Všechny legující prvky s výjimkou Co zvyšují 

stabilitu austenitu a tím posouvají křivky počátku jeho rozpadu v diagramu ARA k delším 

časům (doprava). Mangan je významným prvkem, který také posouvá křivky počátku 

k delším časům. To umožňuje využívat při zušlechťování nižších rychlostí ochlazování (méně 

intenzivní ochlazovací prostředí) [1].  

Karbidotvorné prvky Cr, W, Mo a V mají zásadní vliv na tvar křivek ARA diagramů, 

protože při jejich zvýšeném obsahu dochází k oddělení perlitické a bainitické přeměny 

zpravidla kolem teploty 500°C [5]. Tyto prvky obecně posouvají perlitickou přeměnu k 

delším časům a vyšším teplotám, bainitickou a martezitickou přeměnu k teplotám nižším, jak 

je vidět na obrázku č. 2.3 [3]. 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2.3 Vliv slitinových prvků na polohu a tvar křivek diagramu ARA [3]. 

 

2.2. Kalení 

Tato technologická operace se používá za účelem zvýšení tvrdosti a pevnosti oceli, tím 

i odolnosti proti opotřebení a zvýšení odolnosti vůči únavovému namáhání. Je to druh 

tepelného zpracování, který zahrnuje ohřev oceli na kalicí teplotu, následuje výdrž na teplotě 

za účelem homogenizace austenitu a ochlazení nadkritickou rychlostí, kdy vzniká 

nerovnovážný stav oceli, tzn. martenzit. Při rychlostech menších než je nadkritická, může také 

vznikat bainit nebo perlit. 

 

2.2.1. Kalicí teplota 

Pro každý typ oceli na základě řady praktických pokusů se volí rozsah kalicích teplot. 

Tento teplotní rozsah se volí tak, aby se dosáhlo maximální tvrdosti oceli a současně se 

zachovala jemnozrnná struktura oceli po kalení [4].  

U nelegovaných ocelí je kalicí teplota nejvíce ovlivněna obsahem uhlíku. Správné 

kalicí teploty dle [4], leží od 30 do 50 °C nad Ac3 (u ocelí podeutektoidních) nebo Ac1 u ocelí 

nadeutektoidních, jak je vidět na obrázku č. 2.4. Některé literární zdroje [3] uvádějí kalicí 

teplotu 20 °C nad Ac3 (u ocelí podeutektoidních) nebo Ac1 u ocelí nadeutektoidních. 
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Obrázek č. 2.4 Optimální oblast kalících teplot v diagramu Fe – Fe3C [4]. 

Zvýšení kalicí teploty má za následek [4]: 

 zlepšení kalitelnosti oceli; 

 snížení teploty Ms; 

 zvýšení inkubační doby; 

 zvýšení množství zbytkového austenitu. 

U slitinových nadeutektoidních ocelí s vyšším obsahem karbidotvorných prvků jsou 

kalicí teploty tak vysoké, že nebezpečí zhrubnutí je příliš veliké a při kalení z teplot nad Acm 

tvrdost klesá, jak je patrné z obrázku č. 2.5, úměrně se zvětšujícím se množstvím zbytkového 

austenitu, jehož podíl vzrůstá s koncentrací uhlíku v austenitu, naproti tomu nerozpuštěný 

cementit zvyšuje tvrdost po zakalení a pokud netvoří souvislá síťoví, nezvyšuje ani křehkost 

oceli [2]. 
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Obrázek č. 2.5 Vliv obsahu uhlíku na tvrdost uhlíkových ocelí, stav kalený a žíhaný [6]. 

Křivka 1 na obrázku č. 2.5 znázorňuje maximální hodnoty tvrdosti po kalení (pouze 

martenzit), čárkovaná křivka 2 udává hodnoty tvrdosti po kalení z teploty nad Ac1, klesající 

křivka 3 z přibližné hodnoty 0,765 % C udává tvrdost po kalení z teploty nad Acm, křivka 4 

tvrdost struktury tvořenou 50 % martenzitu, křivka 5 udává tvrdost lamelárního perlitu po 

normalizačním žíhání a křivka 6 znázorňuje průběh tvrdosti globulárního perlitu po žíhání na 

měkko [6]. 

 

2.2.2. Kalitelnost a zakalitelnost 

Kalitelnost lze definovat jako schopnost slitiny dosáhnout nerovnovážného stavu 

ochlazením z určité kalicí teploty. Rozsah nerovnovážného stavu lze posuzovat např. 

metalograficky, ale z praktických důvodů se používá nejčastěji měření tvrdosti [1]. 

Důležitým faktorem je také zakalitelnost. Je to další schopnost oceli dosáhnout 

bezdifúzní přeměny austenitu a dosažení maximální tvrdosti a pevnosti martenzitické 

struktury. Tvrdost martenzitu závisí především na obsahu uhlíku v austenitu a tetragonalitě 

vzniklého martenzitu. Kalitelnost a zakalitelnost závisí také na stavu austenitu před kalením 

(velikosti zrna, homogenitě austenitu a přítomnosti minoritních fází) [7]. 
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2.2.3. Prokalitelnost 

Prokalitelností se označuje schopnost oceli získat po zakalení tvrdost, odpovídající její 

zakalitelnosti anebo určité smluvní hodnotě z ní odvozené v uvažované hloubce pod 

ochlazovaným povrchem kaleného předmětu. Prokalitelnost závisí na rychlosti ochlazování, 

která musí být vyšší než je kritická rychlost ochlazování vk pro danou ocel [2]. 

Při určování prokalitelnosti oceli se používá pojem ideální kritický průměr DI. Je-li 

válec o průměru v mm ochlazen ideální rychlostí, má ve středu strukturu tvořenou 50 % 

martenzitu. Ideální ochlazovací rychlost je taková, při které dosáhneme okamžité ochlazení 

povrchu kaleného předmětu na teplotu shodnou s teplotou kalicího média. Ve skutečnosti 

tomu tak není. Rychlost ochlazení je vždy menší a skutečný kritický průměr Dk je menší než 

ideální kritický průměr Di [3]. 

Jako ideální kalení se označuje ochlazování, při kterém povrch ochlazovaného 

předmětu dosahuje teploty prostředí v okamžiku, kdy je do něj vložen. Tedy intenzita kalícího 

prostředí H = ∞, kdy H se označuje jako Grossmanův faktor, který vyjadřuje podíl efektivního 

koeficientu přestupu tepla a koeficientu teplené vodivosti (udává se v 1/palec, kdy 1 palec = 

2.54 cm) [1]. Skutečný kritický průměr Dk je možné určit ze znalosti ideálního kritického 

průměru DI pro různé intenzity kalící lázně H, jak je možno vidět na obrázku č. 2.6, kdy pro 

hodnotu součinitele H = 1 je vyjádřeno kalení do klidné vody, hodnota H=1,5 - 2 vyjadřuje 

kalení do vířivé vody [2]. 

Obrázek č. 2.6 Stanovení kritického průměru Dk z ideálního kritického průměru DI [2]. 
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Kritická rychlost vk závisí na [2]: 

 chemickém složení austenitu 

 všechny prvky rozpuštěné v austenitu (s výjimkou Co a Al) snižují kritickou 

rychlost kalení; 

 homogenitě austenitu 

 nehomogenní tuhý roztok γ je příčinou zvýšení kritické rychlosti; 

 množství nerozpuštěných částic 

 podvojné karbidy, cementit, oxidy, intermetalické sloučeniny zvyšují kritickou 

rychlost, neboť jsou vhodnými zárodky pro zahájení perlitické přeměny a 

zvětšují nukleační schopnost; 

 velikosti austenitického zrna 

 čím je austenitické zrno větší, tím se zmenšuje plocha hranic, na kterých jsou 

nejpříznivější podmínky pro zahájení překrystalizace. Tím nukleační schopnost 

perlitu klesá, a proto se snižuje i kritická rychlost. Úmyslné zvýšení teploty za 

účelem zvýšení prokalitelnosti není nejlepší způsob, protože se projeví růst 

zrna a to může způsobit podstatné zhoršení mechanických vlastností zejména 

houževnatosti. 

 

Skutečná rychlost ochlazování v libovolném místě průřezu závisí na [2]: 

 tvaru kaleného předmětu 

o  se vzrůstajícím objemem součásti vzrůstá i množství tepla, které je nutno 

odvést povrchem součásti; 

 tepelné vodivost oceli 

o teplotní spád v kalené oceli s dobrou tepelnou vodivostí je menší než u oceli, 

jejíž tepelná vodivost je malá; 

 kalicím prostředí 

o intenzivní kalící prostředí odnímá velmi rychle teplo povrchu kalené součásti.  
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Prokalitelnost je významná technologická vlastnost a k jejímu určení se používá 

různých metod. Asi nejznámější je čelní zkouška prokalitelnosti podle Jominyho. Tato 

zkouška je normována dle ČSN EN ISO 642 [8]. Podstata zkoušky spočívá v austenitizaci 

standardního vzorku válcového tělesa o průměru 25 mm a délce 100 mm viz obrázek č. 2.7 a 

v definovaném ochlazování čela tohoto vzorku proudem vody. 

Obrázek č. 2.7 Schéma provedení Jominyho zkoušky [1]. 

Po zakalení se na válcovém povrchu vybrousí dvě protilehlé plochy do hloubky 0,4 – 

0,5 mm, na kterých se měří tvrdost HV popř. HRC po celé délce v definovaných 

vzdálenostech (většinou se jedná o vzdálenost 2 mm) od kaleného čela, jak je vidět na 

obrázku č. 2.8. Výsledkem zkoušky je závislost tvrdosti na vzdálenosti od kaleného čela, tzv. 

křivka prokalitelnosti, která platí pro konkrétní chemické složení oceli a podmínky 

austenitizace. 
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 Obrázek č. 2.8 Zjištění tvrdosti vzorku s výslednou křivkou prokalitelnosti [9]. 

Křivka prokalitelnosti charakterizuje ocel o určitém chemickém složení s určitými 

parametry austenitizace. Pro značku oceli se stanovuje pás prokalitelnosti, který lze vidět na 

obrázku č. 2.9. Tento pás se stanovuje v určeném chemickém složení a je sestrojen na 

základě několika křivek [3]. 
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Obrázek č. 2.9 Pás prokalitelnosti [3]. 

Další možnosti pro stanovení prokalitelnosti je pomocí U – křivek, což je pracnější 

způsob. Vzorky válcového tvaru se ochlazují stejným způsobem. Na příčných výbrusech se 

následně zjišťuje průběh tvrdosti od povrchu do středu válce. Čím má kalený válec větší 

průměr D, tím strmější je křivka závislosti tvrdosti na vzdálenosti od středu U – křivky. Poté 

se vynese hodnota tvrdosti pro 50 % martenzitu a protne hodnoty neúplně prokalených 

průměrů, jak je vidět na obrázku č. 2.10 [2]. 

Obrázek č. 2.10 Průběh tvrdosti na příčném průřezu [3]. 

 

2.2.4. Faktory ovlivňující prokalitelnost 

Uhlík zvyšuje tvrdost kalené oceli a také zvyšuje její prokalitelnost. S rostoucím 

obsahem uhlíku se prokalitelnost zvyšuje, jak je vidět na obrázku č. 2.11 [3]. 
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Obrázek č. 2.11 Křivka prokalitelnosti pro ocel s obsahem 0,2 %Si, 0,5 % Mn, 0,25 % Mo a 

1,75 % Ni s různými obsahy C, austenitizováno při 840 °C po dobu 40 minut 

[3]. 

Vliv legujících prvků na křivku prokalitelnosti je znázorněn na obrázku č. 2.12, kde je 

ocel s rozdílnými obsahy legujících prvků. Obecně se dá říct, že s rostoucím obsahem 

legujících prvků se prokalitelnost zvyšuje [2].  

Obrázek č. 2.12 Křivka prokalitelnosti ocelí s obsahem uhlíku 0,4 % a různým obsahem 

slitinových prvků [3]. 
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Na prokalitelnost má také vliv teplota austenitizace. Čím je teplota vyšší, tím je 

austentické zrno hrubší. To vede k posunutí křivek přeměny perlitu a bainitu k delším časům a 

tím k lepší prokalitelnosti. Na obrázku č. 2.13 je znázorněna křivka prokalitelnosti oceli 

austenitizované při různých teplotách [3]. 

Obrázek č. 2.13 Křivka prokalitelnosti oceli s 0,9 % C a 1,4 % Cr austenitizované při různých 

teplotách [3]. 

 

2.2.5. Kalicí prostředí 

Kalicí prostředí jsou charakterizována různou intenzitou ochlazování. Prostředí musí 

zajistit podle potřeby vhodnou nerovnovážnou strukturu na povrchu i ve středu průřezu. 

Rychlost ochlazování musí být vyšší než kritická. Pro určení vhodného kalicího prostředí se 

využívá příslušných ARA diagramů [2]. 

Rychlost ochlazování závisí mimo jiné na: 

 rozměru a tvaru součásti; 

 tepelné vodivosti kaleného předmětu; 

 intenzitě odvodu tepla z povrchu do kalícího prostředí. 

Kalicí prostředí by mělo být schopno ochlazovat co nejrychleji v oblasti teplot 550 – 

650 °C (oblast nosu v diagramu ARA) a zároveň by mělo ochlazovat co nejpomaleji v oblasti 

martenzitické přeměny z důvodu snížení vnitřních pnutí [1]. 
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Kalicí lázně se hodnotí podle rychlosti ochlazování nebo pomocí intenzity kalicí lázně 

H. V tabulce č. 2.1 jsou uvedeny kalící intenzity H vybraných kalících prostředí podle [2]. 

Tabulka č. 2.1 Kalicí intenzity H vybraných kalicích prostředí [2]. 

Způsob ochlazování Ochlazovací prostředí 

vzduch olej voda solný roztok 

Ochlazování v klidném prostředí 0,02 0,3 1 2,2 

Vzorek se pohybuje mírnou rychlostí, prostředí je v klidu - 0,4 – 0,6 1,5 - 3 - 

Rychle pohybující se vzorek, prostředí je v klidu - 0,6 – 0,8 3 - 6 7,5 

Silný a velmi silný pohyb nebo sprcha - 1 – 1,7 6 - 12 - 

 

Mezi nejčastější kalicí média patří: 

 ochlazování ve vodě; 

 ochlazování proudem vzduchu; 

 ochlazování v oleji; 

 ochlazování vodní sprchou. 

 

2.2.5.1. Voda 

Toto médium je nejpoužívanější a její teplota se pohybuje mezi 20 – 30 °C, jak uvádí 

[2]. Při ochlazování působí intenzivně. Její vysoký kalicí účinek vychází z dobré tepelné 

vodivosti, značného měrného tepla a velkého výparného tepla. Při styku média s povrchem 

kaleného předmětu se tvoří obal par, tzv. parní polštář, který je nutno neustále porušovat 

pohybem kaleného předmětu a lázně, aby kalicí účinek neklesal [2]. Na obrázku č. 2.14 je 

znázorněn průběh rychlosti ochlazování v závislosti na teplotě oceli v klidné a cirkulující 

vodě. 
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Obrázek č. 2. 14 Průběh rychlosti ochlazování v závislosti na teplotě oceli v klidné cirkulující 

vodě [7]. 

Ochlazovací účinek lze zvýšit přídavkem solí, jako je chlorid sodný nebo dusičnan 

draselný, kdy při ochlazování součásti vznikají při odpařování vody na povrchu kalené 

součásti krystalky, které porušují parní vrstvičku. Vodný roztok s přídavkem hydroxidů, jako 

je hydroxid sodný nebo hydroxid draselný, je při ochlazování do teplot 200°C pomalejší než 

je ochlazování do vody, ale toto se považuje za výhodné, protože zakalené výrobky dosahují 

vysoké tvrdosti při sníženém výskytu deformací a trhlin [4]. 

Mezi hlavní výhody vody patří ekonomická nenáročnost a nehořlavost, ale musí se 

dbát na čistotu vody, protože znečištěním (např. mastnotou) se značně zmenšuje kalicí účinek. 

 

2.2.5.2. Vzduch 

Toto médium patří mezi nejmírnější kalicí prostředí. Ochlazování je plynulé a závisí 

zejména na velikosti předmětu. Ochlazovací účinek klidného vzduchu je velmi mírný, ale 

účinek se dá zvýšit prouděním vzduchu [1]. Zvýšení ochlazovacího účinku lze docílit 

použitím vodní mlhy, připravované ze směsi vody a vzduchu [2]. Mezi hlavní výhody patří 

rovnoměrné ochlazování, mechanizace a automatizace kalicího pochodu. 



19 

 

 

2.2.5.3. Oleje 

Ochlazování v oleji je pomalejší než ve vodě. Za nejjednodušší a nejlevnější olej pro 

kalení se považuje standardní minerální olej s co nejnižší viskozitou. Zavedením některých 

přísad do těchto olejů je možné vyrobit oleje, které mají podstatně větší chladicí výkon [1]. 

Na kalicí oleje jsou kladeny značné požadavky. Nesmí být husté, musí mít vysoký bod 

vzplanutí a během provozu se nemají příliš měnit (vypařovat se, houstnout, uhelnatět, apod.) 

Dobře vyhovuje rafinovaný řepkový olej, bohužel se nehodí pro kalení oceli v alkalických 

lázních (mýdelnatí). Tuto nevýhodu nemají minerální oleje, které se používají častěji než 

rostlinné oleje [2]. 

 

2.2.5.4. Vodní sprcha 

Toto chladící médium je často používaným způsobem ochlazování. Jedná se o 

proudění vysokotlaké vody směrované přes trysky na vybrané části ochlazovaného povrchu, 

což umožňuje lokální ochlazování. Tento způsob se vyznačuje vysokou ovladatelností a 

řízením procesu [4]. 

Mezi hlavní výhody oproti ochlazování ve vodě patří fakt, že se netvoří při 

ochlazování parní polštáře. Dalším rozhodujícím faktorem pro efektivní chladicí systém je 

velikost kapek. Na velikosti kapičky závisí kinetická energie a poměr objemů kapiček 

k povrchu. Mezi důležité parametry patří také tlak vzduchu a vody, vstupní otvor pro vzduch 

a vodu, geometrie směšovací komory a trysky.  

Ochlazovací schopnost je ovlivněna tlakem vody a tlakem vzduchu. Můžeme proto 

snadno regulovat množství kapaliny dopadající na povrch [10]. Na obrázku č. 2.15 je 

znázorněna závislost průtokové rychlosti na tlaku vody a tlaku vzduchu, 1 bar = 0,1 MPa. 
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Obrázek č. 2.15 Závislost průtokové rychlosti na tlaku vody a tlaku vzduchu [10] 

Je také potřebné dbát na to, aby ochlazovaný materiál nebyl daleko od ochlazovacích 

trysek, protože ochlazovací efekt nemusí být dostačující, jako by tomu bylo při ideální 

vzdálenosti, protože kapičky vody se postupně zpomalují kvůli odporu vzduchu [10]. 

Ochlazování vodní sprchou je sice technicky náročnější než ochlazování do vody, ale 

ochlazovací účinek kombinací vysokotlaké vody a vzduchu má výhody obou ochlazovacích 

médií. 

Mezi další kalicí média patří [1]: 

 ochlazování v solných lázních a kovových lázních; 

 ochlazování v emulzích směsi vody a oleje; 

 ochlazování v roztocích polymerů. 

 

Hodnocení kalících lázni má i jiné požadavky, jako [3]: 

 zdravotní nezávadnost; 

 ekologická neškodnost; 

 snadná omyvatelnost; 

 odolnost proti tepelnému zatížení; 

 odolnost proti oxidaci a stárnutí. 
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2.3.  Popouštění 

V mnoha případech se stává, že pro aplikace součástí potřebujeme nejenom vysokou 

pevnost a tvrdost, ale také požadovanou houževnatost. Zvýšení houževnatosti po zakalení 

docílíme popouštěním, tzn. ohřevem pod teplotu přeměny Ac1, výdrží na teplotě a poté 

vhodným ochlazením [1]. Při popouštění se také zmenšuje vnitřní pnutí zakalené oceli. 

Popouštění probíhá bezprostředně po zakalení, tento proces kalení s následným popouštěním 

má souhrnný technologický název zušlechťování. 

Všechny pochody u popouštění se řídí difúzí, proto její průběh ovlivňuje nejenom 

výše teploty, ale také doba výdrže a rychlost ohřevu [7]. Martenzit a zbytkový austenit, který 

se může vyskytovat v zakalené součásti, nejsou termodynamicky rovnovážné a dochází časem 

k jejich přeměně na stabilnější struktury. Výše popouštěcí teploty má výrazný vliv na změny 

ve struktuře (a z nich vyplývající mechanické vlastnosti). Upravit známou popouštěcí teplotu 

podle doby popouštění nebo naopak je možné podle vzorce pro výpočet tzv. popouštěcího 

parametru P [1]: 

      (      )      (1) 

T… termodynamická teplota [K]; 

t… doba popouštění[s]; 

k… konstanta, jejíž hodnota závisí na množství uhlíku a výchozí struktuře popouštěné oceli. 

 

2.3.1. Přeměny při popouštění 

 Zakalená struktura obsahuje nerovnovážné fáze jako tetragonální martenzit a zbytkový 

austenit. Tento rozpad martenzitu patří mezi hlavní přeměny, tzn. precipitační rozpad 

přesyceného tuhého roztoku[2]. 
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Fázové a strukturní přeměny můžeme rozdělit do 4 etap (toto rozdělení je vhodné pro oceli 

nad 0,2 % C) [2, 11]: 

 Jako první stádium popouštění se označuje rozpad tetragonálního martenzitu. 

Produktem rozpadu je nízkouhlíkový kubický martenzit a nerovnovážný karbid ε 

(Fe2,4C) s těsně uspořádanou hexagonální mřížkou při teplotách 80 - 160 °C (teplota se 

v různých literaturách liší, dle [4] se pohybuje od 80 do 170 °C). Koherentní karbid ε, 

precipitující přednostně na hranicích martenzitu, má vytvrzující účinek, který z větší 

části kompenzuje pokles tvrdosti způsobený poklesem intersticiálního zpevnění 

martenzitu. Vznik popuštěného martenzitu vyvolává pouze mírný poklese tvrdosti a 

pevnosti. 

 

 Druhé stádium popouštění můžeme spojovat s rozpadem zbytkového austenitu na 

strukturu bainitického typu. Toto stádium probíhá při teplotách asi 230 až 280 °C (dle 

[4] se tato teplota pochybuje kolem 250 °C). Tento proces je doprovázen růstem 

měrného objemu, snížením úrovně vnitřních pnutí a uvolněním tepla. Výsledem 

rozpadu zbytkového austenitu je buď zmenšení tvrdosti oceli, nebo její vzrůst, to však 

jen v případě vysokého obsahu zbytkového austenitu. 

 

 Třetí stádium popouštění doprovází zejména tvorbu cementitu za současného rozpadu 

nízkouhlíkového martenzitu na ferit a to při teplotách mezi 250 - 300 °C (podle [4] 

horní teplota dosahuje až k 350 °C). Koherentní precipitáty cementitu postupně rostou 

za současného rozpouštění částic ε karbidů a postupného snižování obsahu uhlíku 

v matrici. Tyčinkovité útvary cementitu hrubnou s rostoucí teplotou popouštění. Při 

těchto změnách můžeme sledovat výrazný pokles tvrdosti a pevnosti za současného 

zvýšení tvárnosti a houževnatosti. 

 

 Čtvrté stádium popouštění (nad 400 °C) vyvolává hrubnutí částic cementitu 

v důsledku jeho postupující koalescence a sferoidizace (v případě uhlíkových ocelí). 

V případě nízkolegovaných ocelí pak dochází během popouštění k obohacování 

cementitu o karbidotvorné prvky. U legovaných ocelí poté dochází ke vzniku 
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speciálních karbidů s mřížkou odlišnou od cementitu. Precipitace těchto karbidů je 

podmíněna difuzí substitučních prvků, kterými jsou tyto karbidy tvořeny. 

 

Při teplotách nad 500 °C probíhá zotavování, to se projevuje změnou dislokační 

substruktury martenzitických jehlic a odstraňují se hranice s malými úhly. Hranice s velkými 

úhly se zachovávají a výsledkem je jehlicovitá struktura feritu o nízké hustotě dislokací. Při 

vyšších teplotách, kolem 600 °C, se rekrystalizací mění jehlicovitý ferit na polyedrický a 

částice cementitu kulovitého tvaru jsou uloženy jak uvnitř zrn, tak i na hranicích. Získaná 

struktura se někdy označuje jako sorbit [2]. 

 

2.3.2. Vliv přísad na popouštění 

Na průběh a povahu popouštění mají přísady vliv zejména při vyšších teplotách a to 

především u karbidotvorných prvků. Výrazný význam mají přísady na polohu Ms, která se 

snižuje a omezuje samovolné popouštění během kalení. Nekarbidotvorné prvky jako Si nebo 

Ni průběh nemění, pouze zpomalují [2]. 

Karbidotvorné prvky jako Cr, Mo, V, W, Nb nebo Ti mají sklon stabilizovat ε karbid a 

zpomalovat rekrystalizaci. Při teplotách vyšších jak 500 °C (jiné literatury uvádějí teplotu od 

400 °C [3]) je růst tvrdosti vyvolán precipitačním zpevněním karbidické fáze, a také 

rozpadem zbytkového austenitu i martenzitickou transformací při ochlazování. Při popouštění 

může v austenitu probíhat precipitace karbidů, které ochudí okolní zbytkový austenit o uhlík i 

přísady, což způsobuje zvýšení teploty Ms i Mf a pokles jeho stability. Při ochlazování musí 

proto vznikat podíl martenzitu, odpovídající novým podmínkám. Tento jev se nazývá 

sekundární tvrdost, která se vyskytuje u bohatě legovaných nástrojových ocelí. To vede 

k růstu tvrdosti a pevnosti, ale za současného snížení houževnatosti [2].  

Cementit je nahrazován karbidy přísad, kdy Fe3C je v chromových ocelích nahrazen 

Cr7C3 při obsahu přísad Cr do 3%. Tento proces je výhodný pokud chceme docílit zvýšení 

tvrdosti a snížení houževnatosti není moc důležitým faktorem. Při vyšším obsahu Cr nebo 

s přítomností aktivnějších karbidotvorných prvků Nb nebo Ti nukleuje karbid odděleně od 

cementitu, často na dislokacích vznikajících martenzitickou přeměnou při kalení [2]. 
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Karbidotvorné prvky při popouštění zpomalují pochody, projevují se mírnějším 

poklesem tvrdosti anebo i jejím růstem. Při teplotách 400 – 500 °C se rozložení přísad nemění 

a koncentrace precipitující karbidické fáze zůstává přibližně stejná. Tvorba struktury α + 

legovaný cementit, vyžaduje difúzi uhlíku, ale ne difúzi přísadových prvků, je dána zejména 

důvody kinetickými [2]. 

Pro termodynamicky příznivější stavu α + speciální karbid je nutná difúze přísadových 

prvků, takže precipitace mohou probíhat až za teplot kolem 500 °C. Řada karbidických fází 

často vzniká v závislosti na chemickém složení, kdy nejdůležitější je poměr mezi 

karbidotvornými prvky, uhlíkem a také na teplotě a čase. Složení tuhého roztoku se mění v 

čase, když probíhá precipitace karbidických fází, tím se mění rozdělovací poměr mezi 

karbidickými fázemi a tuhým roztokem [2].  

Probíhající děje při popouštění legovaných ocelí karbidotvornými prvky, vyvolávají 

zmírnění poklesu tvrdosti ve srovnání s uhlíkovými ocelemi nebo legovanými 

nekarbidotvornými přísadami. 

 

3. Vybrané typy ocelí pro výrobu trubek a jejich charakteristiky 

3.1.  Ocel X65/X70 

Oceli X65 a X70 dle API 5L patří do skupiny uhlíkových nízkolegovaných ocelí. Tyto 

oceli pro trubky byly vyvinuty především pro konstrukční použití k umožnění získávání ropy 

a zemního plynu z hloubek více jak 1000 metrů. Tyto podmínky vyžadovaly využití vysoce 

pevných ocelových trubek. Oceli musí dobře snášet agresivní mořské prostředí, vysoké tlaky 

a nízké teploty [12].  

Mezi hlavní požadavky, kladené na tyto oceli, patří: vysoké pevnosti, houževnatost při 

teplotách menších jak 0°C, svařitelnost a odolnost proti zkřehnutí působením vodíku. Tyto 

oceli, kde obsah uhlíku je do 0,28% hmotnosti, vynikají výbornou kombinací mechanické 

odolnosti a houževnatosti. Tato kombinace je dána přidání mikrolegujících  prvků jako Mo, 

Ti, V, Ni a Nb, a také vhodně tepelně zpracované [12]. Chemické složení oceli X65 a oceli 

X70 pro výrobu bezešvých trubek je uvedeno v tabulce č. 3.1. 
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Tabulka č. 3.1 Chemické složení oceli X65 a X70 v hm. % [13]. 

Ocel C max. Mn max. P max. S max. 

X65 0,28 1,4 0,03 0,03 

X70 0,28 1,4 0,03 0,03 

 

U těchto ocelí se může vyskytovat, dle domluvy, také V, Nb a Ti, avšak jejich součet 

nesmí přesahovat 0,15 % [13]. Jak lze vidět z tabulky č. 3.1, chemické složení u těchto ocelí 

se neliší, většinou se hledá optimální chemické složení, aby se docílilo splnění mechanických 

parametrů pro oceli jako X65 tak i pro X70. Rozdíl tedy můžeme nalézt především 

v mechanických vlastnostech, které jsou uvedeny v tabulce č. 3.2. 

 

Tabulka č. 3.2 Mechanické vlastnosti oceli X65 a X70 [13]. 

Ocel Rp0,2 [MPa] min. Rm [MPa] min. 

X65 450 535 

X70 485 570 

 

Minimální tažnosti u těchto ocelí je definována podle tohoto vzorce [13]: 

    
   
   

    
       (2) 

kde: C… pro kalkulaci se používá konstanta 1940; 

 Axc… pro tento parametr se používá hodnota průřezu ze vzorku dle normy; 

 U… hodnota minimální pevnosti v tahu. 

 

Hodnota Kv pro oceli X65a X70 se pohybuje při průměru trubky do 508 mm na 

minimální hodnotě 27 J [13]. 
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3.2.  Ocel 20MnV6 

Tato ocel podle EN10297 - 1 E590K2 a EN 10216 - 4 P460N (dle ČSN podobná 

13 220) je ocel pro potrubí na hořlavá média, především pro dopravu plynu. Ocel je uhlík-

manganová legována vanadem. Tato ocel má výbornou svařitelnost, obrobitelnost a 

dostatečně vysoké mechanické vlastnosti [14]. Chemické složení oceli je uvedeno ve 

dvou tabulkách, podle kterých se řídí, viz. tabulka  č. 3.3 a v tabulce č. 3.4. 

 

Tabulka č. 3.3 Chemické složení oceli dle E590K2 v hm. % [15] 

Chemické složení C [%] Mn [%] Si [%] S [%] max P [%] max V [%] 

E590K2 0,16 – 0,22 1,3 – 1,7 0,1 – 0,5 0,035 0,03 0,08 – 0,15 

 

Chemické 

složení 

Ni [%] 

max 

Cr [%] 

max 

Mo [%] 

max 

N [%] 

max 

Nb [%] 

max 

Ti [%] 

max 

Al [%] 

max 

Cu [%] 

max 

E590K2 0,4 0,3 0,08 0,02 0,07 0,05 0,01 0,3 

U této verze musí být maximální součet prvků Nb a V 0,2 hm. % [15]. 

 

Tabulka č. 3.4 Chemické složení oceli P460N v hm. % [16] 

Chemické 

složení 

C [%] max Mn [%] Si [%] max S [%] max P [%] max V [%] max 

P460N 0,2 1 – 1,7 0,6 0,02 0,025 0,2 

 

Chemické 

složení 

Ni [%] 

max 

Cr [%] 

max 

Mo [%] 

max 

N [%] 

max 

Nb [%] 

max 

Ti [%] 

max 

Al [%] 

max 

Cu [%] 

max 

P460N 0,8 0,3 0,1 0,02 0,05 0,04 0,02 0,7 
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Verze P460N může mít maximální součet prvků Nb, Ti a V pod 0,22 hm. % [16]. Ocel má 

zaručenou svařitelnost a mechanické vlastnosti uvedené v tabulce č. 3.5 a č 3.6. 

 

Tabulka č. 3.5 Mechanické vlastnosti oceli dle E590K2 [15] 

Nominální 

tloušťka [mm] 

Re [MPa] 

min. 

Rm [MPa] min. Tažnost [%]  

16 - 40 

40 - 65 

540 

480 

650 

570 

16 

16 

 

Tabulka č. 3.6 Mechanické vlastnosti oceli dle P460N [16] 

Nominální 

tloušťka [mm] 

Re [MPa] min. Rm [MPa]  Tažnost [%]  

16 - 40 445 570 - 720 17 

40 - 60 430 570 - 720 17 

Tato ocel musí mít chemické složení a mechanické vlastnosti nastavené tak, aby 

vyhovovala dle E590K2 a také P460N. Minimální hodnotu vrubové houževnatosti při – 20 °C 

KV = 40 J [15, 16]. 

 

4. Výroba ocelových bezešvých trubek 

4.1. Obecné rozdělení 

Výroba bezešvých trubek se skládá ze dvou oddělených, ale na sebe navazujících 

výrobních fází: 

 výroba dutých polotovarů; 

 zpracování dutých polotovarů. 
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4.1.1. Výroba dutých polotovarů 

 V prvotních fázích výroby polotovarů se vyrábí dutý profil o průřezu mezikruží s 

velkou tloušťkou stěny většinou z plného litého nebo spojitě odlévaného materiálu, převážně 

kruhového průřezu. Duté polotovary se vyrábějí buď příčným válcováním na dvouválcových 

nebo tříválcových stolicích nebo lisováním anebo děrováním tlačným válcováním [16]. 

 

4.1.2. Zpracování dutých polotovarů 

Tlustostěnné polotovary se zpracovávají na trubky požadovaného rozměru podélným 

periodickým válcováním nebo podélným protlačováním či válcováním anebo příčným kosým 

válcováním, popř. výtlačným lisováním. Výtlačným lisováním lze přes průtlačnici na svislých 

nebo vodorovných lisech vyrobit ocelovou bezešvou trubku jednou technologickou operací. 

Všechny výrobní operace probíhají za tepla. Bezešvé trubky můžeme tvářet různými 

způsoby, a to [16]: 

 válcováním na tratích s poutnickými stolicemi (způsob Mannesmanův); 

 válcováním na tratích s automatikem (způsob Stiefelův); 

 spojitém válcováním trubek; 

 válcováním na tratích s tříválcovými stolicemi (způsob Asselův); 

 válcováním na stolicích s přítlačnými otáčejícími se kotouči (způsob Diescherův); 

 výrobou na tratích s protlačovacími stolicemi; 

 výrobou na tratích s tlačnou válcovací děrovací stolicí (způsob PPM); 

 výtlačným lisováním trubek. 

 

Pro potřeby této diplomové práce se budeme zabývat výrobou bezešvých trubek na 

tratích s poutnickými stolicemi, tedy způsob Mannesmanův. Tato výrobní technologie se 

používá ve válcovnách trub v Ostravě Vítkovicích společnosti Třinecké železárny a.s. 
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4.2. Válcování na tratích s poutnickými stolicemi 

 

4.2.1. Výchozí materiály 

Výchozím materiálem pro výrobu bezešvých trubek jsou sochory nebo též kruhové 

ingoty. Ingoty se často používají pro výrobu trubek velkých průměrů, kdežto sochory se 

používají pro válcování trubek malých i velkých průměrů. 

 Válcování trubek na tratích s poutnickými stolicemi se uskutečňuje ve dvou 

samostatných operacích [17]: 

1. výroba dutého tlustostěnného předvalku; 

2. válcování dutého předvalku na hotovou trubku a kalibrování. 

 

4.2.2. Válcování dutého předvalku 

Válcování se provádí na děrovacích strojích způsobem kosého válcování. Děrovací 

stroj má dva šikmo uložené pracovní válce. Jejich osy jsou mimoběžné a svírají s vodorovnou 

rovinou válcování určitý úhel α, který se nazývá úhel sklonu válců, jak lze vidět na obrázku č. 

4.1 [17], kde do je průměr výchozího materiálu, dp je průměr vývalku a b šířka mezi válci. 

Obrázek č. 4.1 Schéma děrování kosým válcováním [17] 
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Při procesu děrování se používá také děrovací trn, který může mít buď jednoduchý 

ogivální tvar, nebo kombinovaný ogivální a válcový tvar. Funkce trnu spočívá v usměrňování 

materiálu a držení dutiny ve středové ose [18]. Účinkem příčného tlaku válců se v rotujícím 

tvářeném provalku vyvolávají napětí, která vedou k porušení soudržnosti kovu. Ve středové 

části provalku se vytváří dutina. Pohyb provalku probíhá po šroubovici, vlivem mimoběžnosti 

os válců, úhel sklonu válců k ose děrování bývá v rozmezí 3 až 6° [18]. Úhel sklonu válců se 

nemění, ale mění se pouze vzájemná vzdálenost pracovních válců podle průměru výchozího 

materiálu. 

 

4.2.3. Válcování dutého předvalku na hotovou trubku 

 Válcování na poutnické stolici se provádí periodickým podélným válcováním na 

válcovitém trnu, který má stejný průměr jako průměr vnitřní válcované trubky v teplém stavu. 

Délka trnu se pohybuje podle potřeby, ale musí být delší o délku potřebnou k zaválcování 

trubky na začátku válcování. Zaválcování se provádí v několika otáčkách válců s menším 

průměrem poutnického trnu [17]. Válcuje se při teplotě, při které dutý předvalek vychází 

z děrovacího stroje a která je následkem deformační práce při děrování poměrně vysoká - 

1100 až 1180 °C. Na obrázku č. 4.2 je schéma procesu válcování. 

Obrázek č. 4.2 Schéma procesu válcování na poutnické stolici [17] 
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Poutnické válce se otáčejí proti sobě v opačném smyslu a v okamžiku, kdy v rovině 

průchodu jsou proti sobě prázdné části kalibrů poutnických válců, podává se provalek o 

určitou část dopředu. Při této operaci se provalek včetně trnu natočí o 90°. Poté následuje 

záběr provalku a vyválcování části trubky. Při válcování se provalek s trnem posouvá zpět, 

takže příslušný úsek trubky je vyválcován odválcováním, při němž se dutý tlustostěnný 

provalek válcuje podobně mezi válci a trnem na konečnou tloušťku stěny trubky. Pootočením 

válců opět do polohy, kdy jsou proti sobě prázdné kalibry, nastane další podání se současným 

pootočením provalku s trnem [17, 18].  

Pracovní kalibr má tři úseky, které jsou vidět na obrázku č. 4.3, z nichž každý má 

přesně vymezenou funkci [17], Do je průměr kalibru: 

I. část záběrová (α1) 

 na této části se uskutečňuje převážná část deformace materiálu. 

II. hladící, nebo též kalibrovací část (α2) 

 tato část vyrovnává nerovnosti trubkového vývalku a dává mu přesný tvar a 

rozměr. V této části probíhá menší část deformace materiálu. 

III. výběh neboli přechod do prázdného kalibru (α3) 

 tato oblast má umožnit plynulý přechod mezi pracovním a prázdným kalibrem 

Obrázek č. 4.3 Tvar poutnického válce [16] 
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Celkový technologický tok výroby trubek válcované na poutnické stolici lze vidět na obrázku 

č. 4.4. 

 

Obrázek č. 4.4 Schéma teplé válcovny trub v Ostravě Vítkovicích 

Na obrázku č. 4.4 můžeme vidět: 

1. karuselovou pec pro ohřev vsázky; 

2. děrovací stroj pro tvorbu dutiny; 

3. poutnickou stolici pro vyválcování dutého polotovaru na hotovou trubku. V této 

válcovně jsou 2 poutnické stolice; 

4. pilu na obřezání konců trubek za tepla; 

5. posuvný rošt pro chladnutí; 

6. krokovou pec; 

7. odstřik okují vnějšího povrchu trubky; 

8. kalibrovnu za tepla; 

9. posuvný rošt se sprchami pro ochlazení; 

10. sedmi válcovou hyperbolickou rovnací stolici. 

 

Na obrázku č. 4.4 můžeme také vidět rozmístění pyrometrů s číslem stanovišť 1 a 5, 

stanoviště s číslem 2 slouží pro měření vnitřního povrchu trubky a stanoviště 3 a 7 pro měření 

vnějšího povrchu trubky. 

V roce 2008 teplá válcovna prošla rozsáhlou modernizací. Proběhla výstavba nových 

pecí pro ohřev a vybudováním nové karuselové a krokové pece, pro zlepšení povrchové 
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kvality bezešvých trubek došlo k úpravě děrovacího stroje. Byla postavena také nová 

kalibrovna. Přidáním pyromerů bylo umožněno celý proces řídit, vyhodnocovat a 

optimalizovat. Pro zajištění požadovaných vlastností dané oceli je zapotřebí znát nejenom 

chemické složení a strukturu, ale také dobu ohřevu, teplotu ohřevu a historii tváření, kdy 

každá technologie výroby trubek má své přednosti. Při válcování trubek na poutnických 

stolicích lze dosáhnout velikosti zrna G odpovídající stupni od 9 – 11 [19], což má pro proces 

zušlechťování a docílení požadovaných vlastností příznivé účinky. 
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5. Experimentální část 

Cílem experimentální části této diplomové práce bylo zhodnocení vlivu tepelného 

zpracování na strukturu a vlastnosti dvou typů ocelí, které byly odlity v Třineckých 

železárnách a.s. (dále jen TŽ) a vyválcovány ve válcovnách trub Ostrava (dále jen VTO), 

jejichž vlastníkem je skupina TŽ a.s. Tato válcovna disponuje technologií válcování pomocí 

poutnické stolice neboli Mannesmanovým procesem. V této práci je zhodnocení dat a jejich 

aplikovatelnost z laboratorních podmínek na provoz, kdy jedna z ocelí je právě vyvíjena a 

druhá ocel je ve výrobě zavedená. Vzorky trubek byly zkoumány v Ostravě Vítkovicích na 

pracovišti MATERIÁLOVÉHO A METALURGICKÉHO VÝZKUMU s.r.o. (dále jen 

MMV). V experimentální části jsou posouzeny struktury po tepelném zpracování, naměřené 

tvrdosti jsou přepočteny dle normy na mez pevnosti. V experimentu je také provedeno 

modelování pomocí programu QT Steel, pomocí něhož lze vypočítat mechanické vlastnosti, 

namodelovat mikrostrukturu a vypočítat průběh ochlazovacích křivek příslušných ARA 

diagramů.  

 

5.1. Přístroje použité při experimentu 

 V MMV se provádělo tepelné zpracování na několika zařízeních. Kalení probíhalo v 

peci, kterou lze vidět v levé části obrázku č. 5.1 a popouštění v peci v pravé části obrázku č. 

5.1. Obě pece jsou šachtového typu. 

Obrázek č. 5.1 Kalicí a popouštěcí pec v MMV [20] 

Kalicí pec s cirkulací vnitřní atmosféry má vnitřní průměr 800 mm a výšku 1200 mm. 

V této peci lze dosáhnout maximální teploty 1250 °C při maximální hmotnosti vsázky do 500 

kg. Pec je dále vybavena přívodem ochranného plynu (N2). Popouštěcí pec je také s cirkulací 
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vnitřní atmosféry, má rovněž vnitřní průměr 800 mm a výšku 1200 mm. U této pece lze 

dosáhnout maximální teploty 850 °C při maximální hmotnosti vsázky 500 kg. Pec je 

vybavena ventilátorem a chladicími klapkami pro zrychlené ochlazování. I u této pece je 

možný přívod N2. Pro ochlazení kaleného předmětu slouží kalicí zařízení, které lze vidět na 

obrázku č. 5.2. Toto zařízení umožňuje kalení přímo do vody nebo pomocí vodní sprchy 

pomocí trysek, které jsou umístěny z 3 stran. 

Obrázek č. 5.2 Kalicí zařízení v MMV [20] 

Měření tvrdosti probíhalo také v MMV na tvrdoměru Vickers – Brinell evidenčního čísla 

940/23/54. 

V prostorách VŠB - TUO probíhala metalografická příprava vzorků na přístroji 

Metasinex, připravené vzorky se nadále vyhodnocovaly na světelném mikroskopu Olympus 

IX70. Zjištění mikrotvrdosti fází se provádělo na mikrotvrdoměru Leco 2000. 

 

5.2. Tepelné zpracování nízkolegované oceli X65, X70 

 Ocel X65, která byla odlita ze zkušební tavby č. T72319, jejíž chemické složení je 

uvedeno v tabulce č. 5.1, byla vyrobena v elektrické obloukové peci v TŽ a.s. a odlita do 

ingotu, poté byla proválcovaná ve VTO. V budoucnu se plánuje tato ocel v TŽ a.s. odlévat 

pomocí plynulého odlévání. Chemické složení této oceli je voleno tak, aby výsledná trubka 

splňovala mechanické vlastnosti obou variant oceli. Trubky, o průměru 273 mm a tloušťce 

stěny 12,7 mm, byly nařezány a 6 kusů trubek s délkou 500 mm byl dodán do MMV, kusy 

trubek je možno vidět na obrázku č. 5.3. Z každého kusu trubky byly nařezány prstence, ze 

kterých se vhodně odebraly vzorky. 
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Tabulka č. 5.1 Chemická analýza tavby T72319 v hm. % 

Tavba C Mn Si P S Cu Cr V+Ti+Nb N 

T72319 0,159 0,89 0,175 0,008 0,007 0,13 0,23 0,0621 0,0081 

Pro porovnání, chemické složení dle normy je uvedeno v tabulce č. 3.1 na straně 25. 

 

Obrázek č. 5.3 Kusy trubek dodané z VTO. 

Z trubek ve výchozím stavu byly odebrány vzorky z obou stran prstence o tloušťce 

přibližně 20 mm s označením trubky a písmenem P nebo L. Označení P znamená pravou 

stranu z pohledu na ležící trubku a písmeno L znamená levou stranu z pohledu na ležící 

trubku, kde je ve středu označení trubky a tavby. Po odebrání vzorků bylo provedeno 

metalografické vyhodnocení struktury vybraných vzorků s označením 16001 a 16004. Na 

obrázcích č. 5.4 a 5.5 je vidět struktura po válcování s řádkovitou strukturou, která je feriticko 

– perlitická. Struktura obou trubek je téměř totožná. Na obrázku č. 5.6 je detailní pohled na 

řádkování. 

Dle normy ČSN EN ISO 643 [21] byla stanovena velikost zrna podle metody počítání 

zrn, která po přepočtu dle normy dosahovala v průměru hodnot G = 8. 
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Obrázek č. 5.4 Vzorek trubky s označením 16001 L po válcování, povrch trubky, zvětšeno 

100x, leptáno Nitalem. 

Obrázek č. 5.5 Vzorek trubky s označením 16004 L po válcování, povrch trubky, zvětšeno 

100x, leptáno Nitalem. 
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Obrázek č. 5.6 Vzorek trubky 16001 L po válcování, povrch trubky, zvětšeno 500x, leptáno 

Nitalem. 

V MMV následně proběhlo kalení. Pec byla předehřáta na teplotu 920 °C a poté byly 

trubky s označení 16 001 a 16 004 vloženy do pece. Trubky se vkládaly do pece postupně, až 

se teplota ustálila na 920 °C, setrvaly na této teplotě 18 minut potom vzorky byly vyjmuty a 

zakaleny vodní sprchou jedním průchodem roštu. Teplota vody byla 20 °C. Po tepelném 

zpracování byly odřezány prstence pro vzorky na mikrostrukturní rozbor, včetně dvou kusů 

vzorků pro zjištění tvrdosti podle Vickerse, způsob odebrání vzorků je patrný z obrázku č. 

5.7, označení dle nákresu: V - vrch trubky, S - spodek trubky, Q - quenching (zakalení), T - 

tvrdost. 

Obrázek č. 5.7 Způsob odebrání vzorků oceli X65,X70 z pravé strany. 
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Do každého vzorku byly provedeny 3 vpichy a zjistilo se, že tvrdost není dostačující. 

Nedostatečné zakalení mohlo být způsobeno dlouhou dobou mezi vytažením a přesunutím do 

kalicího zařízení, malou intenzitou ochlazení anebo nízkým počtem průchodů chladicím 

roštem. Proto se rozhodlo, že se provede další kalení s více průchody roštem. Zjištěné 

hodnoty tvrdosti jsou uvedeny v tabulce č. 5.2. 

Tabulka č. 5.2 Hodnoty tvrdosti vzorků po 1. kalení. 

Označení Tvrdost HV 30 

T-V 16001Q 162 163 163 

T-S 16001Q 159 163 159 

T-V 16004Q 163 164 159 

T-S 16004Q 163 165 164 

 

Následně bylo provedeno u trubky s označením 16001 Q druhé kalení. Ohřev byl 

totožný jako v prvním kalení, tzn. teplota ohřevu 920 °C, výdrž na teplotě 18 minut, ale 

tentokrát byla trubka kalena pěti průchody roštu opět vodní sprchou. Způsob odebrání vzorku 

je stejný, jen odběr probíhal z levé strany. 

Po odebrání vzorků se opět zkoušela tvrdost zakalené struktury. Tentokrát tvrdost 

dosahovala vyšších hodnot, jak je vidět v tabulce č. 5.3. 

Tabulka č. 5.3 Hodnoty tvrdosti vzorků po 2. kalení. 

Označení Tvrdost HV 10 

T-V 16001QQ 187 187 179 

T-S 16001QQ 225 235 236 

Struktura vykazovala produkty kalení, ale spodní část trubky byla zakalena více než 

horní část trubky. Rozdíl mohl být způsoben menší ochlazovací rychlostí na straně, kde 
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nejsou trysky. Ochlazovací část má čtvercový tvar a trysky na jedné straně chybí díky 

umístění úchytu posuvného roštu. Ochlazování v této části probíhá pouze z přilehlých stran, 

ve kterým se nacházejí pouze 2 trysky pod úhlem přibližně 45 ° a tyto 2 trysky nemusí trubku 

dostatečně ochlazovat. 

Na obrázku č. 5.8 je znázorněna struktura povrchu spodní části trubky, s označením 

S 16001 QQ, která vykazovala větší tvrdost. Strukturu tvořil převážně bainit s menším 

podílem feritu, výskyt martenzitu nelze vyloučit. Na obrázku č. 5.9 je detailnější pohled na 

strukturu. Tento vzorek se podrobil zjištění mikrotvrdosti fází. Na povrchu byla zjištěna 

mikrotvrdost tmavých fází a dosahovala hodnot v průměru 315 HV 0,01, oblasti vpichu jsou 

označeny body 1, 2 a 3, v těchto oblastech může být bainit. Mikrotvrdost mohla být ovšem 

ovlivněna okolními zrny, protože velikost oblastí baintu i zrn feritu je malá. 

Obrázek č. 5.8 Vzorek trubky s označením S 16001 QQ po 2. kalení, vnější povrch trubky 

zvětšeno 100x, leptáno Nitalem. 
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Obrázek č. 5.9 Vzorek trubky s označením S 16001 QQ po 2. kalení, vnější povrch trubky, 

zvětšeno 500x, leptáno Nitalem. 

Pokud srovnáme vzorek S 16001 QQ a V 16001 QQ, tak zjistíme, že struktura se liší. 

Struktura vzorku V 16001 QQ na povrchu se jevila spíše feritická s menším podílem bainitu, 

výskyt martenzitu je jen ojedinělý, jak lze vidět na obrázku č. 5.10 a detail struktury na 

obrázku č. 5.11. 
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Obrázek č. 5.10 Vzorek trubky s označením V 16001 QQ po 2. kalení, vnější povrch trubky, 

zvětšeno 100x, leptáno Nitalem. 

 Obrázek č. 5.11 Vzorek trubky s označením V 16001 QQ po 2. kalení, vnější povrch trubky, 

zvětšeno 500x, leptáno Nitalem. 
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Struktura se postupně měnila se vzdáleností od ochlazovaného povrchu. Přibývalo 

více feritických zrn na úkor bainitických popř. martenzitických. Na obrázcích č. 5.12 a č. 5.13 

lze vidět vnitřní povrch trubky vzorku S 16001 QQ a V 16001 QQ, kde vidíte opět rozdíl 

struktury vnitřních povrchů obou vzorků.  

Obrázek č. 5.12 Vzorek trubky s označením S 16001 QQ po 2. kalení, vnitřní povrch trubky, 

zvětšeno 100x, leptáno Nitalem. 

Vnitřní povrch vzorku S 16001 QQ vykazoval větší řádkovitost než ve vzorku 

V 16001 QQ. Na obrázku č. 5.14 je detail S 16001 QQ. 
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Obrázek č. 5.13 Vzorek trubky s označením V 16001 QQ po 2. kalení, vnitřní povrch trubky, 

zvětšeno 100x, leptáno Nitalem. 

Obrázek č. 5.14 Vzorek trubky s označením S 16001 QQ po 2. kalení, vnitřní povrch, zvětšeno 

500x, leptáno Nitalem. 
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Po zjištění tvrdosti následovalo ještě jedno kalení, aby se docílilo ještě větší tvrdosti a 

to kalení trubky s označením 430 16004 Q, která již byla jednou kalena. Trubka byla 

zpracována v kalicí peci stejným způsobem jako v předchozích případech, tzn. trubka setrvala 

na teplotě 920 °C 18 minut. Poté byla zakalena přímo do vody, která měla teplotu 20°C. 

Následně probíhalo odebrání vzorků stejným způsobem, jak je tomu na obrázku č. 5.7. 

Následovalo měření tvrdosti, opět 3 vpichy na každý vzorek, výsledky jsou uvedeny v tabulce 

č. 5.4. 

Tabulka č. 5.4 Hodnoty tvrdosti vzorků po 3. Kalení. 

Označení Tvrdost HV 10 

T-V 16004QQ 259 265 263 

T-S 16004QQ 266 273 270 

Tyto vzorky vykazovaly největší tvrdost ze všech variant kalení této oceli. Struktura je 

tvořena bainitem, martenzitem a feritem. Ten se vyskytuje u těchto ocelí po každém kalení a 

zdá se, že to může být způsobeno nedostatečnou prokalitelností těchto ocelí a dlouhou dobou 

manipulace trubky, kdy se vytahovala z kalící pece a poté byla přesunuta do kalicího zařízení. 

Vyvolanou strukturu povrchu je vidět na obrázku č. 5.15 a detail struktury na obrázku č. 5.16. 
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Obrázek č. 5.15 Vzorek trubky s označením S 16004 QQ po 2. kalení do vody, vnější povrch, 

zvětšeno 100x, leptáno Nitalem. 

Obrázek č. 5.16 Vzorek trubky s označením S 16004 QQ po 2. kalení do vody, vnější povrch, 

zvětšeno 500x, leptáno Nitalem. 
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Jelikož se kalilo do vody a rychlejší odvod tepla probíhal i na vnitřním povrchu, proto 

se jeví vnější povrch s vnitřním povrchem téměř totožný s tím rozdílem, že vnitřní povrch má 

částečně viditelné segregační pásy viz obrázek č 5.17. Ovšem je zajímavé, že podíl výskytu 

složek procesu kalení je větší ve středu než na površích. Je zde více martenzitu a bainitu na 

úkor feritu, jak je vidět na obrázku č. 5.18 a detail na obrázku č. 5.19. 

Obrázek č. 5.17 Vzorek trubky s označením S 16004 QQ po 2. kalení do vody, vnitřní povrch, 

zvětšeno 100x, leptáno Nitalem.  
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Obrázek č. 5.18 Vzorek trubky s označením S 16004 QQ po 2. kalení do vody, střed vzorku, 

zvětšeno 100x, leptáno Nitalem. 

Obrázek č. 5.19 Vzorek trubky s označením S 16004 QQ po 2. kalení do vody, střed vzorku, 

zvětšeno 500x, leptáno Nitalem. 

Kalené vzorky s čísly 16001 QQ a 16004 QQ byly poté popuštěny. Proces probíhal 

v popouštěcí peci. Trubky byly popouštěny postupně na teplotě 600°C po dobu 45 minut. Po 

vytažení z pece vzorky volně chladly na vzduchu. Z trubek se vyřezaly prstence, ze kterých 
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byly odebrány vzorky pro mikrostrukturní rozbor. Následně probíhalo měření tvrdosti, 

výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 5.5. 

Tabulka č. 5.5 Hodnoty tvrdosti vzorků po popouštění. 

Označení Tvrdost HV 10 

T-V 16001QQP 175 180 176 

T-S 16001QQP 216 213 200 

T-V 16004QQP (po kalení do vody) 210 207 204 

T-S 16004QQP (po kalení do vody) 212 224 226 

Mikrostruktura v popuštěném stavu dobře koresponduje s mikrostrukturou po 

předchozím kalení, známky popouštění byly jen málo patrné. Na obrázku č. 5.20 je znázorněn 

vnější povrch popuštěné trubky. 

Obrázek č. 5.20 Vzorek trubky s označením S 16001 QQ P po popouštění, vnější povrch, 

zvětšeno 500x, leptáno Nitalem. 
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Na obrázku č. 5.21 lze vidět vnější povrch trubky V 16001QQ P, která vykazovala po 

kalení pomocí vodní sprchy menší tvrdost než spodní strana trubky a na obrázku č. 5.22 je 

znázorněna struktura trubky S 16004 QQ P, která byla kalena do vody. 

Obrázek č. 5.21 Vzorek trubky s označením V 16001 QQ P po popouštění, vnější povrch, 

zvětšeno 500x, leptáno Nitalem. 

Obrázek č. 5.22 Vzorek trubky s označením S 16004 QQ P po popouštění, vnější povrch, 

zvětšeno 500x, leptáno Nitalem. 
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Dle ČSN EN ISO 18265 [22] byly přepočteny výsledky tvrdosti na mez pevnosti. 

Podle toho můžeme zjistit, zda-li proces zušlechťování byl správně navolen tak, aby ocel 

splňovala mez pevnosti dle normy. Hodnoty tvrdosti byly přepočteny z tabulky č. A1, která 

v normě udává vzájemný převod hodnot tvrdosti nebo tvrdosti na hodnoty meze pevnosti 

v tahu u ocelí nelegovaných, nízkolegovaných a litin. 

Průměrný vztah pro přepočet tvrdosti na mez pevnosti:             (3) 

Bohužel se nejedná o univerzální vzorec, protože vztah mezi tvrdostí a mezi pevnosti 

není lineární. Proto hodnoty byly převzaty z normy, podle tabulky č. A1. V tabulce č. 5.6 jsou 

uvedeny výsledky přepočtu.  

Tabulka č. 5.6 Přepočet tvrdosti na mez pevnosti   

Zpracování Typ vzorku Průměrná naměřená 

tvrdost 

Přepočtená mez 

pevnosti Rm [MPa] 

1. kalení V 16001 Q 163 HV 30 520 

 S 16001 Q 160 HV 30 510 

 V 16004 Q 162 HV 30 516 

 S 16004 Q 164 HV 30 523 

2. kalení V 16001QQ 184 HV 10 592 

 S 16001 QQ 232 HV 10 746 

3. kalení (do vody) V 16004 QQ 262 HV 10 841 

 S 16004 QQ 270 HV 10 865 

Popouštění V 16001 QQP 177 HV 10 566 

 S 16001 QQP 210 HV 10 675 

 V 16004 QQP 207 HV 10 665 

 S 16004 QQP 221 HV 10 708 

 

Na obrázku č. 5.23 je graf vzrůstu meze pevnosti na typu kalení, kdy pro hodnoty meze 

pevnosti byly použity přepočtené hodnoty dle normy. 
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Obrázek č. 5.23 Vzrůst meze pevnosti na typu kalení 

Z tabulky č. 3.2 ze strany 25 vyplývá, že pro splnění podmínky minimální meze 

pevnosti pro variantu X65 je hodnota 535 MPa a pro variantu X70 je 570 MPa. Popuštěné 

vzorky vykazovaly větší hodnoty meze pevnosti, než jsou minimální. Akorát nevyhovuje 

vzorek V 16001 QQP, který má pouze 566 MPa. 

 

5.3. Tepelné zpracování oceli 20MnV6 

Jako druhý materiál pro tepelné zpracování byla vybrána trubka z oceli 20MnV6. Tato 

ocel je legována vanadem, který vytváří precipitáty VC(N), které precipitačně zpevňují ocel. 

Tato ocel byla odlita na zařízení plynulého odlévání a poté byla opět vyválcována ve 

VTO. Výsledná trubka měla průměr 219 mm a tloušťka stěny činila 40 mm. Chemické 

složení tavby T42462 je uvedeno v tabulce č. 5.7. 
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Tabulka č. 5.7 Chemická analýza tavby T42462 v hm. %. 

Tavba C Mn Si P S Cr V N Ti+Nb 

T42462 0,184 1,51 0,355 0,018 0,005 0,22 0,138 0,0105 0,005 

 Pro porovnání, chemické složení dle normy je uvedeno v tabulkách č. 3.3 a tabulce č. 

3.4 na straně 26. 

Po vyválcování byly trubky nařezány na 500 mm kusy a převezeny do MMV. Po 

odřezání prstence se vyřezaly vzorky, které se podrobily metalografickému rozboru. Jak je 

vidět na obrázku č. 5.24, je zde zachována řádkovitost, ale po válcování a po normalizaci je 

velikost zrna poněkud nestejnoměrná. Struktura je feriticko – perlitická a místy jsou viditelné 

lamely perlitu, které lze vidět na obrázku č. 5.25. Dle normy ČSN EN ISO 643 [21] byla opět 

stanovena velikost zrna podle metody počítání zrn, která po přepočtu dle normy dosahovala v 

průměru hodnot G = 7-8. 

Obrázek č. 5.24 Vzorek trubky s označením 42 462 L po válcování, vnější povrch, zvětšeno 

100x, leptáno Nitalem. 
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Obrázek č. 5.25 Vzorek trubky s označením 42 462 L po válcování, vnější povrch trubky, 

zvětšeno 500x, leptáno Nitalem. 

Pokud se podíváme na obrázek č. 5.26, jsou zde patrné výrazné segregační pásy, které 

vznikly v tuhnoucím kovu při odlévání a válcováním se usměrnily. 

Obrázek č. 5.26 Vzorek trubky s označením 42 462 L po válcování, vvnitřní povrch trubky, 

zvětšeno 100x, leptáno Nitalem. 
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Kus trubky se po válcování kalil. Ohřev probíhal v kalicí peci na teplotu 930 °C po 

dobu 30 minut. Trubky byly zakaleny vodní sprchou a poté byly nařezány vzorky, které se 

podrobily hodnocení tvrdosti a metalografickému rozboru. Výsledy tvrdosti jsou uvedeny 

v tabulce č. 5.8. 

Tabulka č. 5.8 Hodnoty tvrdosti vzorků po kalení. 

Označení Tvrdost HV 10 

T-V 42462Q 295 291 291 

T-S 42462Q 310 300 328 

Tvrdost obou vzorků se opět liší a zdá se, že je to stejný případ jako u druhého kalení 

oceli X65.Struktura po kalení se jeví převážně jako martenziticko – feritická s podílem. Na 

obrázku č. 5.27 je znázorněna struktura vnějšího povrchu vzorku a na obrázku č. 5.28 je 

přiblížení struktury. 

Obrázek č. 5.27 Vzorek trubky s označením S 42 462 po kalení, vnější povrch trubky, zvětšeno 

100x, leptáno Nitalem. 
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Obrázek č. 5.28 Vzorek trubky s označením S 42 462 po kalení, vnější povrch trubky, zvětšeno 

500x, leptáno Nitalem  

Ve středové části vzorku se struktura lišila, je zde zachované řádkování a ve struktuře 

se objevuje více feritu, jak je vidět na obrázku č. 5.29 a detail na obrázku č. 5.30. 

Obrázek č. 5.29 Vzorek trubky s označením S 42 462 po kalení, střed trubky, zvětšeno 100x, 

leptáno Nitalem 
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Obrázek č. 5.30 Vzorek trubky s označením S 42 462 po kalení, střed trubky, zvětšeno 500x, 

leptáno Nitalem. 

 Na obrázku č. 5.30 je patrná nestejnoměrnost zrn. Vyskytují se zde větší zrna feritu a 

v oblasti řádku je více martenzitu a bainitu. Na vnitřním průměru jsou viditelné oblasti 

výrazné segregace. Tyto oblasti jsou hrubé, je zde patrné odmíšení a v těchto pásech je také 

více produktů vznikajících kalením, jak je patrné na obrázku č. 5.31 a 5.32. 

Obrázek č. 5.31Vzorek trubky s označením S 42 462 po kalení, vnitřní povrch trubky, zvětšeno 

100x, leptáno Nitalem. 
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Obrázek č. 5.32 Vzorek trubky s označením S 42 462 po kalení, vnitřní povrch trubky, 

zvětšeno 500x, leptáno Nitalem. 

Na obrázku č. 5.32 je patrná oblast segregace, kde se nejspíš vyskytuje převážně 

martenzit s minimálním podílem feritu. Na obrázku č. 5.33 je znázorněna zkouška 

mikrotvrdosti oblasti se segregací, která má v průměru tvrdost 468 HV 0,01. S ohledem na 

relativně nízký obsah uhlíku může tato hodnota odpovídat martenzitu. 

Obrázek č. 5.33 Vzorek trubky s označením S 42 462 po kalení, vnitřní povrch trubky, 

zvětšeno 500x, leptáno Nitalem. 
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Mezi poslední tepelné zpracování patřilo popouštění. To probíhalo za teplot 625 °C po 

dobu 20 minut. Vzorky byly poté nařezány a podrobily se měření tvrdosti a metalografickému 

rozboru. Hodnoty tvrdosti jsou uvedeny v tabulce č. 5.9. 

Tabulka č. 5.9 Hodnoty tvrdosti vzorků po kalení. 

Mikrostruktura v popuštěném stavu koresponduje s mikrostrukturou po předchozím 

kalení, známky popouštění byly opět jen málo patrné. Na obrázku č. 5.34 je znázorněn detail 

vnějšího povrchu se zvětšením 750x pro vzorek S 42 462 po popouštění. 

Obrázek č. 5.34 Vzorek trubky s označením S 42 462 po popouštění, vnější povrch trubky, 

zvětšeno 750x, leptáno Nitalem. 

 

Obrázek č. 5.35 znázorňuje střed trubky S 42 462 po popouštění. 

Označení Tvrdost HV 10 

T-V 42462QP 252 252 253 

T-S 42462QP 278 266 265 
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Obrázek č. 5.35 Vzorek trubky s označením S 42 462 po popouštění, střed trubky, zvětšeno 

500x, leptáno Nitalem. 

Na obrázku č. 5.36 a č. 5.37 je znázorněna struktura vnitřní části trubky, kdy na 

obrázku č. 5.37 je přiblížení oblasti mezi segregačními pásy. 

Obrázek č. 5.36 Vzorek trubky s označením S 42 462 po popouštění, vnitřní povrch trubky, 

zvětšeno 100x, leptáno Nitalem. 
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Obrázek č. 5.37 Vzorek trubky s označením S 42 462 po popouštění, vnitřní povrch trubky, 

zvětšeno 500x, leptáno Nitalem. 

Dle ČSN EN ISO 18265 [22] byly opět přepočteny výsledky tvrdosti na mez pevnosti. 

Podle toho můžeme zjistit, zda-li proces zušlechťování byl správně navolen tak, aby ocel 

splňovala mez pevnosti dle normy. Hodnoty tvrdosti byly opšt přepočteny z tabulky č. A1. 

V tabulce č. 5.10 jsou uvedeny výsledky přepočtu.  

Tabulka č. 5.10 Přepočet tvrdosti na mez pevnosti. 

Zpracování Typ vzorku Průměrná  

naměřená tvrdost 

Přepočtená mez 

pevnosti Rm [MPa] 

Kalení V 42462 Q 292 HV 10 936 

 S 42462 Q 313 HV 10 1005 

Popouštění V 42462 QP 252 HV 10 806 

 S 42462 QP 270 HV 10 865 

 

Z tabulky č. 3.5 a č. 3.6 ze strany 27 vyplývá, že pro splnění podmínky minimální 

meze pevnosti pro průměr 40 mm dle E590K2 je hodnota 570 MPa a dle P460N je hodnota v 

rozmezí 570 - 720 MPa. Popuštěné vzorky vykazovaly větší hodnoty meze pevnosti, než jsou 
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dle P460N. Průměrná mez pevnosti se po popouštění pohybovala kolem 836 MPa. Tato 

hodnota ovšem nevyhovuje předepsaným podmínkám, byla překročena téměř o 120 MPa. 

 

5.3.1. Simulační program QT Steel 

Tento program je určen k výpočtu podílů strukturních složek vznikajících při rozpadu 

ochlazovaného austenitu a k výpočtům mechanických vlastností tepelně zpracovaných 

nelegovaných i legovaných ocelí. Tento program slouží k zjišťování mechanických vlastností, 

které lze dosáhnout při různých postupech tepelného zpracování. Tento program může hrát 

významnou roli i při zpracovávání ekonomických analýz týkajících se výroby a zpracování 

oceli. 

Program vyžaduje zadání těchto vstupních dat: 

 chemické složení oceli; 

 velikost austenitického zrna; 

 teplotu a čas austentizace; 

 typ tělesa a jeho počáteční teplotu; 

 podmínky kalení a ochlazování; 

 teplotu a čas popouštění. 

 

Na základě těchto dat program QT Steel vypočítá a zobrazí: 

 ochlazovací křivky vybraného tělesa v různých pozicích na povrchu nebo pod 

povrchem; 

 rozpadové ARA diagramy pro danou ocel; 

 mechanické vlastnosti. 
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5.3.1.1. Výpočtové modelování oceli 20MnV6 

Modelování probíhalo u 2 taveb oceli 20MnV6 s chemickým složením uvedeným 

v tabulce č. 5.11. 

Tabulka č. 5.11 Chemické složení taveb pro výpočtové modelování. 

Varianta materiálu chemická analýza v hm% 

C Mn Si Cu Cr Al V Ti N 

M1 0,18 1,46 0,34 0 0,22 0,035 0,14 0,002 0,012 

M2 0,18 1,44 0,36 0,15 0 0,025 0,135 0,001 0,011 

Nastavené parametry pro varianty výpočtů jsou uvedeny v tabulce č. 5.12. 

Tabulka č. 5.12 Varianty výpočtů tepelného zpracování. 

Číslo 

varianty 

výpočtu 

Varianta 

materiálu 

Vnější 

průměr 

[mm] 

Tloušťka 

stěny 

[mm] 

Doba 

kalení 

[s] 

Režim ohřevu Režim 

popouštění 

T394mmM1 M1 394 45 115,5 43 min / 930 °C 40 min / 630 °C 

T254mmM1 M1 254 36 98 38min / 930 °C 20 min / 620 °C 

T139mmM2 M2 139,7 20 63 25 min / 930 °C 20 min / 630 °C 

Výsledkem výpočtu jsou mechanické vlastnosti a umístění ochlazovacích křivek 

v ARA diagramech pro jednotlivé průměry trubek. Mechanické vlastnosti jsou uvedeny 

v tabulce č. 5.13 a příklad ochlazovací křivky pro danou ocel je uveden na obrázku č. 5.38. 
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Tabulka č. 5.13 Naměřené a vypočtené mechanické vlastnosti tepelně zpracovaných trubek. 

Číslo varianty výpočtu Průměr / 

tloušťka 

stěny [mm] 

Mez kluzu 

naměřená / 

vypočtená 

[MPa] 

Mez pevnosti 

naměřená / 

vypočtená 

[MPa] 

T394mmM1 394 / 45 661 / 598 756 / 737 

T254mmM1 254 / 36 665 / 657 771 / 781 

T139mmM2 139,7 / 20 635 / 543 734 / 694 

 

Obrázek č. 5.38 Poloha ochlazovacích křivek v ARA diagramu pro ocel T254mmM1. 

Na obrázku č. 5.39 lze vidět graf srovnání naměřených a vypočtených hodnot z tabulky č. 

5.13. 
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Obrázek č. 5.39 Graf srovnání naměřených a vypočtených hodnot. 

Z tabulky č. 3.5 a č. 3.6 ze strany 27 vyplývá, že pro splnění podmínky minimální 

meze pevnosti pro průměr 40 mm dle E590K2 je hodnota 570 MPa a dle P460N je hodnota v 

rozmezí 570 - 720 MPa. Výsledky z tahové zkoušky a výsledky vypočtené pomocí programu 

QT Steel vykazovaly větší hodnoty meze pevnosti, než jsou dle P460N, kromě varianty 

výpočtu T139mmM2, která se pohybuje na hraně maximálních hodnot meze pevnosti. Mez 

kluzu dostatečně přesahuje minimální požadovanou hodnotu u všech variant. 

Z výsledků, které modelovací program vyhodnotil a z výsledků tahových zkoušek 

příslušných ocelí vyplývá, že modelovací program vypočítává nižší hodnotu mezi kluzu a mez 

pevnosti maximálně o 10%. 

 

6. Zhodnocení výsledků a doporučení 

Zušlechťovaná ocel X65/X70 by měla mít stejné podmínky ochlazování, ne-li lepší, 

jako tomu bylo u 2. kalení, kdy bylo dosaženo tvrdosti v průměru 194 HV 10 po popouštění, 

v přepočtu tedy kolem 621 MPa meze pevnosti. Normou stanovené meze pevnosti by se 

nedocílilo, kdyby kalení probíhalo za podmínek prvního kalení. Mez pevnosti dle normy pro 
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ocel X65 a X70 musí být minimálně 535 a 570 MPa, to bylo splněno po popouštění u ocelí 

kalené pomocí vodní sprchy a kalením do vody. Mělo by se ovšem zamezit tomu, aby trubka 

byla nerovnoměrně kalená, jak tomu bylo v případě 2. kalení pomocí vodní sprchy, kdy jedna 

strana trubky vykazovala větší tvrdost než ta druhá. Pro tuto ocel se hledalo také vhodné 

chemické složení, aby vyhovovalo obou typům ocelí. Zdá se, že toto chemické složení je 

vhodné, jelikož se docílilo splnění normou dané meze pevnosti po použití vhodné technologie 

tepelného zpracování. 

Pro ocel 20MnV6 bylo provedeno kalení pomocí vodní sprchy a popouštění. Výsledná 

tvrdost povrchu se pohybovala v průměru 261 HV 10, v přepočtu na mez pevnosti je to kolem 

836 MPa. Bohužel normou dané podmínky meze pevnosti byly překročeny. Proto dalším 

cílem by bylo vhodné zkoušet popouštění s delší výdrží na teplotě, než která byla nastavená. 

Ovšem pro tyto oceli by bylo vyhovující znát další mechanické vlastnosti a zkusit jiný 

režim tepelného zpracování, které se bohužel díky časové tísni nepodařilo uskutečnit. 
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7. Závěr 

Diplomová práce byla věnována zušlechťování trub z nelegovaných a 

nízkolegovaných ocelí. Byly studovány oceli X65, X70 a ocel 20MnV6. V případě oceli 

X65,X70 bylo chemické složení voleno tak, aby bylo možné vhodným režimem tepelného 

zpracování dosáhnout mechanických vlastností, které by odpovídaly oběma jakostem. 

 Jako kalicí médium byla využita buď vodní sprcha, nebo voda. V případě oceli X65, 

X70 nepostačovalo kalení vodní sprchou s jedním průchodem roštu k získání zákalné 

struktury. Až při použití většího počtu průchodů kalení vodní sprchou, nebo při kalení do 

vody bylo dosaženo částečného zakalení, ve struktuře však zůstával proeutektoidní ferit. 

Mechanické vlastnosti hodnocené po kalení a vysokoteplotním popuštění byly poté 

dostačující.  

 U oceli 20MnV6 postačovalo použití vodní sprchy k získání převážně zákalné 

struktury. V oceli bylo pozorováno poměrně výrazné odmíšení, které se projevilo jednak 

výskytem výrazných segregačních pásů a jednak tím, že u vnitřního povrchu trubky byl 

výskyt zákalných složek vyšší než ve středu průřezu, přestože rychlost ochlazování byla u 

vnitřního povrchu nižší. Mechanické vlastnosti získané po kalení a vysokoteplotním 

popuštění přesahovaly hodnoty dovolené dle jakosti. U této oceli byla dále provedena 

simulace tepelného zpracování pomocí programu QT steel. Výsledkem simulace byl mj. ARA 

diagram předmětné oceli spolu s ochlazovací křivkou. Vypočtené mechanické vlastnosti se 

lišily od experimentálně získaných o max. 10%, což lze považovat za velmi uspokojivé.  

 V návaznosti na provedené hodnocení by mělo dále proběhnout hodnocení 

křehkolomových charakteristik studovaných ocelí a posouzení jejich odolnosti vůči vodíkové 

křehkosti v prostředí sulfanu.  
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